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A HIT AKADÁLYAI 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Nyim, 2016. 07. 15. 
 

1. A kétféle igazság 
Az Úr Jézus azt mondja:  
János 17,17. 
17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.  
Kétféle igazság létezik. Az egyik az Igéből származó igazság, ami a szellemi igazság, a másik pedig az 

elmebeli igazság valamint az érzékszerveink által tapasztalható igazság. A szellemi dolgok valóságosabbak, 
mint a fizikaiak, mert a fizikai világ, amiben jelenleg élünk, az az eredeti szellemi világnak a másolata.  

Zsidó 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elő. 
Isten szavára a láthatatlanból állott elő a látható, amit most magunk körül látunk. Addig nincs probléma, 

amíg a kettő nem ütközik egymással. Mivel e világban élünk, könnyebb elhinni azt, amit az érzékszerveink 
mutatnak, mint amit Isten Igéje mond.  

Az öt érzékszervünk a fizikai világgal kapcsol össze minket: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Nem 
mindig könnyű követni a bibliai igazságot és az Ige alapján hitben járni, mert az érzékszervek ugyanis sok 
évtizeden keresztül vezettek, irányítottak és tanítottak bennünket. De miután Isten útjára ráléptünk, onnantól 
kezdve a Szent Szellem vezetésére kell hagyatkoznunk. 

Zsidó 13,8. 
8. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Az Ige igazsága képes helyzeteket megváltoztatni, ha hiszünk benne. De fordítva nem működik, mert a 

helyzetek az Igét nem tudják megváltoztatni.  
Jelenések 3,11. 
11. Ímé, eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.  
Ez a vers elsősorban a hitünk megtartására vonatkozik, de vonatkozhat minden másra is, amit az Úr 

Jézus a kereszten megszerzett számunkra. A hit egy akarati cselekvés, ami azt jelenti, hogy egy döntést kell 
hozni, hogy én Jézussal akarok járni. A korona szó győzelmet jelent, mert a hatalmi helyünkről Krisztussal 
együtt uralkodunk az ellenség minden ereje felett. 

2. Kétféle hit 
A hit egy cselekvést jelent Isten Igéje alapján.  
Jakab 2,17-18. 22. 
17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában.   
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg né-

kem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én 
hitemet.  

22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit.  
A hit ellentéte a hitetlenség, kételkedés, ami azt jelenti, hogy a hívő megtagadja az Ige alapján való 

cselekvést. Tehát a kételkedés egy ellenhit, ami szembeáll a hittel, hogy ne higgyen az ember Isten írott 
Igéjében.  

1Timótheus 1,13-14. 
13. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam: de könyörült rajtam, mert tudatlanul 

cselekedtem hitetlenségben;  
14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és 

szeretettel.  
A Biblia kétfajta hitet állít szembe, Ábrahám és Tamás hitét. Ábrahámnak szív hite volt, ami az Igén, 

Isten szaván alapult. Tamás hite pedig természetes emberi hit volt, ami az érzékszerveken alapult. Elsőként 
nézzük meg Tamás hitét. 

János 20,24-29. 
24. Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus. 
25. Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem 

látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be 
nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. 
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26. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva 
volt, beméne Jézus és megálla a középen, és monda: Békesség néktek! 

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te 
kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. 

28. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem! 
29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.  
Láthatjuk az Igében, hogy Tamás hite egyedül az érzékszerveire épült, mert csak a láthatókra és a tapint-

hatókra tekintett és nem arra, amit Isten mondott. Ez a természetes emberi hit mindenkinek megvan, akár 
újjászületett, akár nem. Most nézzük meg Ábrahám hitét, ami teljesen ellentéte Tamás hitének. 

Róma 4,18-21. 
18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint 

megmondatott: Így lészen a te magod. 
19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem 

Sárának elhalt méhére; 
20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget ad-

ván az Istennek, 
21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.  
Ábrahámnak Istentől volt egy ígérete, hogy sok nép atyjává teszi. Ábrahám erősen hitt Isten szavának, és 

teljesen figyelmen kívül hagyta azt, amit érzett. Az ígéret hallatán a szeme sem rezdült Ábrahámnak, pedig ő 
már 99 éves volt, Sára pedig 90 éves és egész életében meddő volt.  

Hogyha Ábrahám a láthatók szerint járt volna, akkor soha nem születhetett volna meg az ígért gyermek. 
Nekünk ugyanez az ábrahámi hit adatott meg. Sára sem a láthatókra tekintett, hanem hitt az ígért gyermek 
megszületésében. 

Zsidó 11,11.  
11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy 

hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.  
Mindketten biztosak voltak abban, hogy Isten betartja a szavát és képes megcselekedni, beteljesíteni azt, 

amit ígért. 
Galata 3,6-9.  
6. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és megigazulásul tulajdoníttatott az néki.  
7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.  
8. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette 

Ábrahámnak az Evangéliumot: Tebenned fognak megáldatni minden népek. 
9. Ekként a hitből valók kapnak áldást a hívő Ábrahámmal együtt.  
Akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám leszármazottai! Isten megáldja azokat, akik Ábrahám-

hoz hasonlóan kételkedés nélkül hisznek. 
Galata 3,29. 
29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint. 
Mivel Krisztushoz tartozunk, ezért Ábrahám magva vagyunk és az ígéret szerint örökösök, így meg-

illetnek minket az ábrahámi áldások. (Lásd az ábrahámi áldásokról szóló cikket az Örömhíradó újság 
2016/06 számában.) Az áldásokat nekünk is hit által kell elvenni, ugyanúgy, mint Ábrahám, de ez egyáltalán 
nem működik a Tamás-féle hit által. A következő két Ige megmutatja a hitben járás lényegét. 

2Korinthus 5,7.  
7. Mert hitben járunk, nem látásban; 
2Korinthus 4,18. 
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a 

láthatatlanok pedig örökkévalók.  
Aki hitben jár, az nem tekint a láthatókra, hanem Isten Igéjére hagyatkozik. Ebben a két Igében van egy 

sorrend: első helyre kell tenni az Igét és csak a második helyen lehet a fizikai érzékelés. Wigglesworth, aki 
híres szolgálója volt az Úrnak, egyszer azt mondta: nem aszerint élek, amit látok és érzek, hanem aszerint 
élek, amit hiszek.  

3. A hitetlenség fajtái 
Kétféle hitetlenség létezik: a tudatlanságból és az engedetlenségből eredő hitetlenség.  
a.) A tudatlanság 
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Ennek az oka a bibliai ismeret hiánya.  
Róma 10,17. 
17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által. 
Ebből az következik, hogy mindazok, akik nem hallgatják az Igét, azoknak nem lehet bibliai ismeretük, 

és ezért nem is képesek hinni benne. Sokan nem hisznek a szellemi dolgokban, aminek az az oka, hogy nem 
ismerik azt, amit az Ige tanít.  

Hóseás 4,6.  
6. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány (ismeret) nélkül való. 
Ennek a fajta hitetlenségnek az orvossága Isten Igéjének a folyamatos tanulmányozása.  
b.) Az engedetlenség 

Ennek az oka pedig a készségesség és a hajlandóság hiánya. 
Zsidó 4,6. 
6. Mivel tehát még hátra van, hogy némelyek bemenjenek abba, és akiknek először hirdettetett az 

Evangélium, azok nem mentek be engedetlenség miatt:  
Izrael népének Isten megígérte, hogy nekik adja a gazdagon megáldott Kánaán földjét. Isten pontosan 

megmondta az Ő népének, hogy foglalják el az ígéret földjét. De a nép mégsem lépett be az ígéret földjére, 
mert nem akartak Isten szava alapján cselekedni, mivel nem volt meg bennük a készségesség és a hajlandó-
ság. Az engedetlenség is a hitetlenség egyik fajtája. A következő Ige figyelmeztet bennünket arra, hogy ne 
essünk hitetlenségbe.  

Zsidó 4,11. 
11. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon pél-

dájába ne essék.  
Izrael népe nem engedte meg, hogy Isten szava irányítsa őket. Ma is gyakori ez az eset, mert vannak olya-

nok, akik tudják, hogy mit tanít az Ige, de megtagadják annak a megcselekedését. A hit egy akarati cselekvés, 
amely azt jelenti, hogy Isten Igéjének alapján fogunk élni, amelyhez a saját döntésünk szükséges. A hitetlen-
ségre két gyógymód van, az egyik a bibliai ismeret megszerzése, a másik pedig az Isten iránti engedelmesség.  

Mielőtt a problémák és a láthatók lehúznának, akkor valld meg a helyzetedre vonatkozó aktuális Igét. Ha 
gyógyulásról van szó, akkor azt (1Pét. 2,24), ha anyagiakról akkor pedig azt (Fil. 4,19). Feltétel nélkül higgy 
Isten Igéjének, mert abban vannak Isten ígéretei a számodra!  

Apostolok cselekedetei 27,25/b. 
25/b. … Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.  
Ezt a Biblia neked is mondja, nemcsak Pálnak, és ezt te is valld meg naponta. Pál nem kételkedett Isten 

szavában, hanem hitt abban, hogy a viharba került hajón mindenki megmenekül. Amit Pál mondott és hitt, 
az ugyanaz, amit Ábrahám cselekedett meg a hite alapján. Ábrahám hitt annak, amit Isten mondott neki, 
hogy sok nép atyjává lesz.  

4. A hit ellenségei 
1Timótheus 6,12. 
12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről 

szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.  
Nem beszélhetnénk a hit harcáról, hogyha nem lenne a hitnek ellensége. A görögben a harc szó jelentése: 

küzdelem, csata, erőfeszítés, fáradozás. Nekünk a hitharcunkban szilárdan meg kell állni az Igén.  
a.) Az Ige ismeretének hiánya 

A hit legnagyobb ellensége az Ige ismeretének a hiánya. A hit ellenségei (a hústest döntése vagy az 
ördög) azt akarják elérni minden kereszténynél, hogy ne legyen bibliai ismeretük. Mert ha hallod az Igét, 
akkor lesz hited és működtetni tudod ezekkel szemben.  

A hit ellenségei apró trükkökkel, cselekkel (vendég érkezés, házi munkák, tévésorozat) akarja elterelni a 
szenteket attól, hogy időt fordítsanak arra, hogy ismeretet szerezzenek. Ismerd fel a hústest ellenszegülését 
és az akadályozó szellemet, amit meg kell kötöznöd, és el kell távolítanod az életedből!  

b.) Az értéktelenség érzése 

Ez azonos a hit hiányának érzésével. Ez a kettő a legerősebb és a legveszélyesebb ellenség, mert meg-
rabol. Megrabol az ismerettől, ezáltal megrabol a Krisztusban kapott hatalmadtól, és megrabol az áldásoktól. 
Az Igét nem ismerve ezek a keresztények megengedik azt, hogy értéktelennek és kisebb rendűnek lássák 
magukat.  
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A megoldás abban van, hogy a hívőnek meg kell látnia az Igéből, ki Ő Krisztusban. Új teremtések 
vagyunk, a szent vér által igazzá tétettünk, áldottak és győzteseknél is többek vagyunk Krisztusban. (Lásd az 
imakönyvünket.)  

2Korinthus 5,17. 21.  
17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.  
Efézus 1,3.  
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket min-

den szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,  
Róma 8,37.  
37. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,  
Abban higgy, amit a Biblia mond rólad, és úgy lásd magad, ahogy Isten lát téged Krisztusban. Nem vagy 

értéktelen, mert Isten a saját munkáját értékelné le akkor, hogyha egy keresztény értéktelen lenne. Amikor 
felismered ezeket az igazságokat és azt, hogy milyen értékes vagy az Úrnak, akkor a hitteddel már el tudsz 
fogadni Istentől.  

1Péter 1,18-19. 
18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól 

örökölt hiábavaló életetekből; 
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen Bárányén, a Krisztusén.  
A te értéked az, hogy te Isten igazsága vagy Krisztusban, amiért Isten nagyon drága árat fizetett Jézus 

szent vérének kiontása által. Aki úgy érzi, hogy értéktelen, az valójában ezzel megkérdőjelezi Jézus 
kereszthalálát, a megigazultságot és a keresztények hatalmi helyzetét Krisztusban.  

c.) A hit behelyettesítése 

A következő akadály az, amikor a hitet próbáljuk behelyettesítése a reménnyel. A reményre is szükség 
van, de a remény és a hit között óriási a különbség. A remény a távoli jövőbe helyezi a megoldást, a hit 
pedig jelen időben működik. Ezt „most” hitnek nevezzük.  

Júdás 1,20. 
20. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,  
Isten nem a remény imáját hallgatja meg, hanem a hit imáját.  
d.) A kételkedés 

Jakab 1,6-7. 
6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, 

amelyet a szél hajt és ide s tova hány. 
7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;  
A kételkedés is egy ellenség, mert leblokkolja a hitet, ezért ellen kell állni neki! Kétféle kételkedés van: 

az elmebeli kételkedés és a szívbéli kételkedés. A Márk 11,23-ban olvassuk, hogy ha a szívében nem 
kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, meglesz néki, amit mondott. Ha az elménkben kételkedünk is, de 
a szívünkben ezt nem engedjük meg, a hitünk működésének nem lesz akadálya. Tehát az elmebeli 
kételkedés nem akadályozza a hit működését, viszont a szívbéli kételkedés igen. 

Márk 11,23. 
23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel és ugorjál a 

tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki amit 
mondott.  

A hit nem más, mint Isten Igéje alapján való cselekvés. A hit úgy működik, hogy ki kell mondanunk azt, 
amit el akarunk érni, és meglesz nékünk, amit hittel kimondtunk. Úgy kell megállnunk az Igén, hogy 
megcselekedjük az Igét, és ellenállunk az ellenségnek. 

e.) Elvi egyetértés 

Az elvi egyetértő úgy fogalmazható meg, hogy elméletileg elfogadja az Igét, de valójában nem hisz 
benne. A hozzáállása a következő: a Biblia igaz, de nem ennek megfelelően él. Elvileg elismeri, hogy a 
Biblia Istentől származik, hogy az Írás igaz és ihletett, és még küzd is az isteni hitért, de mégis a Tamás-féle 
hitben jár.  

Súlyos eset az, amikor valaki ismeri Isten Igéjét, de a próbák idején visszafordul a világhoz segítségért, 
és ezzel ajtót nyit az ellenségnek és a hűtlenségnek. Ezáltal a hívő olyan helyzetbe kerül, ahol Isten őt nem 
tudja elérni, ezért elesik az áldásoktól.  
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Aki nemcsak elvileg ért egyet az Írásokkal, hanem valóságosan hisz az Igének, az a hívő az élet 
viharaiban is szilárdan meg tud állni. Aki csak elvileg ért egyet Isten Igéjével, az visszaesik a Tamás-féle 
hitbe, mert látásban jár, ugyanis a Tamás-féle hit és az elvi egyetértés azonosak.  Mert mind a kettő csak azt 
hiszi, amit lát, amit érez, mivel csak az érzékszerveire hagyatkozik. Erre mondják azt: hiszem, ha látom! 

Márk 9,23.  
23. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.  
Te járj hitben, mert annak minden lehetséges, aki hisz! 
Zsidó 11,6. 
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik 

és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.  
Isten királyságában a fizetőeszköz a hit. 


